
Platné znění s vyznačením změn 
 

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o 
změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplňků 

 
§ 16 

 
 (1) Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou 
nemajetkovou újmu, může je povinen požadovat regresní úhradu na úředních 
osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily, 
nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele.  
 
(2) Bylo-li rozhodnutí územního samosprávného celku přezkoumáno příslušným 
orgánem a následně byla rozhodnutí tohoto orgánu a územního samosprávného celku 
zrušena pro nezákonnost, může je povinen stát požadovat regresní úhradu na kraji, 
je-li příslušným orgánem orgán kraje, nebo na územním samosprávném celku, 
nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele. 

 
 

§ 17 
 

 (1) Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li 
ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může je 
povinen požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání 
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání 
rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni, nejsou-li dány důvody hodné 
zvláštního zřetele.  
 
(2) Nahradil-li stát škodu, která vznikla z nezákonného rozhodnutí nebo z 
nesprávného úředního postupu, na nichž se podílel soudce nebo státní zástupce, nebo 
poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může 
je povinen požadovat regresní úhradu pouze tehdy, pokud byla vina soudce nebo 
státního zástupce zjištěna v kárném nebo trestním řízení, nejsou-li dány důvody 
hodné zvláštního zřetele. 
 
(3) Uhradily-li úřední osoby nebo územní celky v přenesené působnosti regresní 
úhradu státu, mohou požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání 
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. Uhradily-li 
územní celky v přenesené působnosti regresní úhradu státu, jsou povinny 
požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání 
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, nejsou-
li dány důvody hodné zvláštního zřetele. 
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§ 18 
Společná ustanovení o regresní úhradě 

 
(7) Za důvody zvláštního zřetele hodné pro nevymáhání regresní úhrady 
se považují zejména rozdílný výklad právní otázky, která byla důvodem 
pro vyslovení nezákonnosti rozhodnutí nebo nesprávného úředního 
postupu, nadřízenými orgány nebo soudy, nedostatečný výkon metodické 
nebo jiné odborné činnosti, je-li škoda způsobena územními 
samosprávnými celky v přenesené působnosti, nebo také okolnost, že 
skutková zjištění v době vydání rozhodnutí, která se následně ukázala 
nesprávná či neúplná, odůvodňovala vydání daného rozhodnutí. 
 
 

§ 23 
 

Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu způsobenou nezákonným 
rozhodnutím, při jehož vydání se řídil nesprávným právním názorem příslušného 
orgánu, který zrušil v řízení původní zákonné rozhodnutí územního celku v 
samostatné působnosti, nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za 
vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat je povinen požadovat regresní 
úhradu na kraji, je-li příslušným orgánem orgán kraje, nebo na státu, je-li příslušným 
orgánem orgán státu, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele.  
 
 

§ 24 
 

Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění za 
vzniklou nemajetkovou újmu nebo zaplatil-li regresní úhradu, může požadovat je 
povinen požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání 
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, nejsou-li dány 
důvody hodné zvláštního zřetele. 
 
 

§ 34 
 

(1) Nárok státu podle § 16 a § 17 odst. 1 a nárok územního celku v samostatné 
působnosti podle § 23 a 24 na regresní úhradu se promlčí za rok tři roky ode dne, 
kdy byla zaplacena náhrada škody. 
 
(2) Nárok územního celku v přenesené působnosti a úřední osoby podle § 17 odst. 2 
na regresní úhradu se promlčí za rok tři roky ode dne, kdy byla zaplacena regresní 
úhrada. 
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